سیاسی

پنجشنبه  8آبان 1399
سال بیست و ششم
شماره 7478

اخبــــار

اظهارات امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه در تأیید کاریکاتور توهینآمیز
بــه پیامبــر اســام صلواتاهللعلیهوآلــه ،باعث خشــم مســلمانان در سرتاســر
جهان شــده اســت .بــه همین علــت حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبــر انقالب
اسالمی خطاب به جوانان فرانسوی پیامی کوتاه صادر کردند .متن این پیام که
به زبان فرانسوی در شبکههای اجتماعی منتشر شد ،به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جوانان فرانسه!
از رئیس جمهور خود بپرسید :چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت میکند و
آن را آزادی بیان میشمارد؟ آیا معنی آزادی بیان این است :دشنام و اهانت،
آن هم به چهرههای درخشان و مقدس؟ آیا این کار احمقانه ،توهین به شعور
ملتی نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟
ســؤال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست جرم است؟ و اگر کسی
چیزی در اینباره نوشت باید به زندان برود ،اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

قالیباف هم به کرونا مبتال شد

محمدباقــر قالیبــاف رئیــس
مجلــس در پیامــی توئیتــری از
ابتالی خود به کرونــا خبر داد .او
در این پیام نوشــت کــه« :یکی از
همــکاران دفترم به کرونــا مبتال
شــد .نیمــه شــب پاســخ تســت
بنــده هــم اعــام و کرونــا مثبت
شــد .در حــال حاضــر قرنطینــه
هســتم و بــه امیــد خــدا ،پیگیــر
امــور و وظایــف محولــه خواهــم بــود» .قالیبــاف در حالــی از ابتــای یکــی از
همــکاران دفتــرش به کرونا و ســرایت آن به خــودش میگوید کــه در همین
یک ماه گذشــته هم ســفر اســتانی داشــته و هم  14مهرماه با حضور در یکی
از بیمارســتانهای تهران با بیماران کرونایی مالقات کرده بود .در نخســتین
واکنش به این اقدام ،جلســه ســران قوای ســهگانه ایران که قــرار بود یک روز
بعــد بــه میزبانــی محمدباقــر قالیبــاف رئیس مجلس برگزار شــود بــه دلیل
رعایــت نشــدن کامل پروتکلهای بهداشــتی ،از ســوی رئیــس جمهوری لغو
شــد کــه اتفاقاً مورد هجمه برخــی نمایندگان هم قرار گرفــت .قالیباف  6روز
بعد به سیســتان و بلوچســتان ســفر کرد و ســه روز میهمان مردم شــهرهای
مختلف این استان بود.

رهبــر معظــم انقــاب بــر وحــدت و انســجام
اجتماعــی ،بــا بیــان اینکــه اگــر امــت واحده و
ملتی در کنار هم باشیم میتوانیم از گردنهها
عبــور کنیــم ،اظهارکــرد :کســی ادعا نــدارد که
آنان که در صحنه فعالیت اجتماعی هســتند
معصــوم هســتند و خطــا و اشــتباهی نــدارد
یــا برنامههــا و ســخنانش قابــل نقــد نیســت،
مصمم هســتیم صــدای همه را بشــنویم ،اما
اگر نقد برای این باشد که افکار مردم مشوش
شــود و بیــن گروههــای مختلف فاصلــه ایجاد
شود ،دیگر نقد و نقادی محسوب نمیشود.
او بــا اشــاره بــه اینکه نقــد باید نقــاط قوت
و ضعــف را در کنــار هــم بیــان کنــد و صرفــاً
بیــان نقــاط ضعــف روش صحیحــی بــرای
نقــد نیســت ،تأکیــد کرد :همــه وظیفــه داریم
همدیگــر را نصیحــت کنیم امــا هتک حرمت
اشــخاص ،لجــن پراکنی ،نســبت دروغ به هم
دادن ،همدیگر را متهم کردن و ســخنان ناروا
زدن ربطی به نقد ندارد.
رئیس جمهوری اضافه کرد :پیامبر اســام
کار کســی کــه مؤمنــی را مورد اهانــت و توهین
قــرار میدهــد ،اعالن جنــگ با خدا دانســتند
لــذا بایــد از توهیــن و اهانــت پرهیز شــود و در
ایــن شــرایط ســخت بایــد همــه در کنــار هــم
باشــیم و مقام معظم رهبری نیز در ســخنان
مهم خود تأکیــد کردند که نقد و نصیحت کار
خوب و پسندیدهای است ،اما توهین ،اهانت،
ســوءظن و ایجــاد شــکاف چیزی نیســت که با
نظام جمهوری اسالمی ایران سازگار باشد.
روحانــی ادامــه داد :همانگونــه کــه رهبــر
معظــم انقــاب فرمودنــد لجــن پراکنــی،
کار
فحاشــی کــردن و آبــروی یکدیگر را بــردن ِ
امریکاییها اســت ما کــه پیرو امریکا نیســتیم
مــا پیــرو پیامبــری هســتیم کــه انســانها را بــا
نرمخویی به اســام جذب کردند و حتی برای
کســانی که به ایشــان اهانت کرده بودند طلب
استغفار میکردند.
رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از
حمایتهای رهبر معظــم انقالب اظهارکرد:
از مقــام معظــم رهبــری بــه خاطــر تفقــدی
که در این شــرایط ســخت نســبت بــه دولت و
رئیس جمهوری داشــتند سپاسگزاری میکنم
و بــدون تردیــد مســئولیت دولــت بــا کلمات
ایشان سنگینتر میشــود .وقتی مقام معظم
رهبــری از دولت و قوه مجریه حمایت میکند
در حقیقت مســئولیت دولت ســنگینتر شده
و باید توجه بیشــتری نســبت به رفع مشکالت
داشته باشیم.
روحانــی گفــت :از دو قــوه دیگــر ،نیروهای
مســلح ،نخبگان و همه آنهایی کــه میتوانند

در شــرایط کنونــی نقــش ارزشــمندی داشــته
باشند تقاضا میکنم تا همدیگر را یاری کنیم.
رئیــس جمهوری با اشــاره بــه بیانات رهبر
معظم انقالب در جلســه با ستاد ملی مقابله
بــا کرونا اظهــار کــرد :رهبر معظــم انقالب در
این دیدار بیانات بســیار مهمی ایراد فرمودند
کــه تقریبــاً همــه آنهــا الهــام گرفتــه از مکتب
پیامبر و امام جعفر صادق(ع) بود .ایشــان در
این دیدار توصیههایی درباره اخالق و برادری
و همچنین نکات بســیار مهمی در مسیری که
ستاد ملی کرونا طی میکند ،داشتند.
روحانــی گفــت :مقــام معظــم رهبــری در
دیــدار اعضــای ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا
دســتور دادند قرارگاهی تشــکیل شــود تا تمام
مصوبــات ســتاد بــه دقــت پیگیــری و اجرایی
شــود .نقصــی کــه وجــود داشــت ایــن بــود که
ســتاد ملی ،مصوبــات زیادی را ابــاغ میکرد
که برخی از آنها به طور دقیق اجرا نمیشــد یا
کم اجرا میشــد لذا ضرورت دارد تا قرارگاهی
بــه عنوان نگهبان و ناظر دقیق ،مراقب باشــد
کــه تمــام مصوبــات به دقــت و به طــور کامل
اجرایــی شــود .او با بیــان اینکه همــان طور که
رهبــر معظم انقالب تأکید کردند ،ســتاد ملی
کرونا باید زبان واحد داشته باشد ،اضافه کرد:
گاهــی افراد مختلف ســخنان متفاوتی را بیان
میکنند که مردم دچار ســردرگمی میشــوند
لــذا بــر اســاس نظــر مقــام معظــم رهبــری
ســخنگویی را منصوب کردیم که مردم حرف
مورد اعتماد را از زبان آنان بشــنوند و سخن او
از ایــن پس بــه عنوان مرجع خواهــد بود البته
ایشــان توصیههایی دیگری هم داشــتند که به
دقت همه آنان را پیگیری خواهیم کرد.
ëëپرداخــت  5هــزار و  500میلیــارد تومــان
معوقات کادر درمان
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه پرداخــت

کارانــه کادر درمان در هفته جــاری اظهارکرد:
در ایــن هفتــه 5هــزار و  500میلیــارد تومــان
بدهــی و معوقات کادر درمان کشــور پرداخت
شــد و البتــه همچنــان تــاش خواهیــم کــرد
نیازمندیهــای بخــش بهداشــت و درمــان و
کســانی را کــه از بیمــاری کرونا آســیب دیدند،
تأمین کنیم و از تالشهای شرکتهای دانش
بنیان در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
ëëغرب اشتباه خود را در توهین به پیامبر اعظم
جبران کند
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود،
با تأکید بــر اینکه بیاحترامی به یک پیامبر نه
تنهــا هنر نیســت بلکــه حرکتی ضــد اخالقی،
تشــویق بــه خشــونت و تحریــک احساســات
میلیاردها مســلمان و غیر مســلمان اســت ،از
آنانی که در این مسیر اشتباه کردهاند خواست
هر چه زودتر اشــتباه خود را جبــران کرده و به
مســیر عدالت ،اخالق و احترام به عقاید همه
ادیان آسمانی برگردند.
رئیــس جمهــوری بــا طــرح ایــن ســؤال که
«کجای آزادی به معنای تعطیل کردن درس
اخالق اســت؟» افزود :پیامبر اســام به گردن
تــک تــک اروپاییها و همــه آنان که در شــرق
و غــرب زندگــی میکنند ،حــق دارد ،او معلم
بشــریت بوده و جای تعجب است کشورهایی
که ادعــای آزادی ،حقوق و قانون دارند مردم
را بــه توهیــن بــه همدیگــر و توهین بــه آنانی
تشــویق کننــد که مــردم با همه وجــود به آنان
عشق میورزند.
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد :غربیهــا
بفهمنــد پیامبــر عظیمالشــأن اســام مــورد
عشق سراسر مسلمانان و آزادیخواهان جهان
است.
توهیــن بــه پیامبــر زیرپاگذاشــتن اخــاق و
توهین به همه مســلمانان ،همه انبیاء الهی و

تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه

سجاد صفری /ایران

تجمع دانشــجویی و مردمی در اعتراض
بــه توهیــن بــه ســاحت مقــدس پیامبــر
اعظم(ص) در مقابل سفارت فرانسه در
تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،در پی حمایت رئیس
جمهوری فرانسه از انتشار کاریکاتور موهن
بــه پیامبر اســام و در اعتــراض به توهین
ســازمان یافته فرانســه به ســاحت رســول
خــدا ،تجمع دانشــجویی و مردمی بعد از
ظهر دیروز (چهارشــنبه) بــه همت دفاتر
بسیج دانشــجویی در دانشگاههای تهران
و با رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی
روبه روی سفارت فرانس ه برگزار شد .مردم
و دانشــگاهیان بــا حضــور در ایــن تجمــع
خواســتار اخراج ســفیر فرانســه از ایــران و
س جمهوری این کشــور از
عذرخواهی رئی 
مسلمانان شدند .در این تجمع اعتراضی،
تجمــع کنندگان شــعار مــرگ بــر امریکا،

مــرگ بــر اســرائیل ،مــرگ بــرآل ســعود
ســر دادنــد .آنهــا همچنیــن پالکاردهایی
بــا محتــوای محکومیت توهین بــه پیامبر
اســام و کاریکاتورهای امانوئل مکرون در
دست داشــتند .تجمعکنندگان همچنین
خواستار تحریم کاالهای فرانسوی شدند.
ëëخطقرمزمسلمانان
علی الریجانی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام هم در واکنش به توهین
به ســاحت پیامبــر اکــرم (ص) در پیامی
اینســتاگرامی نوشــت« :توهین بــه پیامبر
اســام ،خط قرمز همه مســلمانان با هر
مذهبی اســت .رســوایی اســت کــه غرب،
توهین را آزادی فکر تلقی کند .اگر توهین
و فحــش تفکــر اســت ،پــس بایــد اشــرار
و اوبــاش متفکــران دنیــا باشــند ،فحــش
وتوهیــن ســوء اســتفاده از آزادی و ایــن
جــرم اســت .آزادی فکر بایــد در خدمت

ترقــی وپیشــرفت باشــد ،نــه توهیــن بــه
بزرگان دینــی و بربریت مدرن .توهین به
نبــی مکرم اســام برای مســلمانان با هر
مکتبی خط قرمز اســت  .غــرب با توهین
بــه مقدســات مســلمانان ،زمینــه هــای

آزردگــی وعصبانیــت جامعه اســامی را
فراهم می کند و زمانی که افراد نامعلوم
اقدامات تروریســتی انجــام می دهند ،در
رسانههای غربی چرخه اسالم هراسی راه
میاندازند».

توگوی متخصصان نظامی ایران و اوکراین درباره علت اشتباه پدافند
گف 
محســن بهاروند معاون وزیر امورخارجه
خبرداد کــه در جریان مذاکــره هیأتهای
ایرانــی و اوکراینــی بــرای روشــن شــدن
ابعــاد علــت حادثــه ســقوط هواپیمــای
اوکراینــی ،متخصصــان نظامــی ایــران و
طرف اوکراینی درباره علت اشتباه سامانه
دفاعیباهمدیگرصحبتکردند.
توگــو با ایرنا ،با بیان اینکه در
او در گف 
دوره اخیــر مذاکرات بــا اوکراین ،از کلیات
فاصلــه گرفتیــم و وارد مســائل جزئیتــر
شــدیم ،اظهــار کــرد :در ایــن مرحلــه
مذاکرات را به ســه کمیته تخصصی فنی
و حقوقی ،مسائل کیفری و کمیته نظامی
تقســیم کردیم .در این راســتا ما احساس
کردیــم نیــاز اســت متخصصــان نظامی
مــا و طــرف اوکراینــی در مــورد اینکه این
ســامانه دفاعی چطور دچار اشتباه شده،
میتوانند با همدیگر صحبت کنند و ابعاد

ایــن موضوع را روشــنتر کننــد .وی ادامه
داد :بعــد از اینکه کمیتههــای تخصصی
مذاکــرات خــود را انجــام دادنــد رؤســای
هیأتهــا ،مــن و معــاون وزارت خارجــه
اوکراین در جلســات حضور پیدا کردیم و
بعد از بررسی گزارشهایی که کمیتههای
فنی تهیه کــرده بودنــد ،تصمیم گرفتیم
قدمهای بعدی چگونه باشد.
بهارونــد زمــان بــه نتیجــه رســیدن
مذاکــرات را وابســته بــه اراده طرفیــن
دانســت و تصریــح کــرد :از جانــب ایران
آمادگــی وجــود دارد مذاکــرات خیلــی
ســریعتر انجــام و جمعبنــدی شــود .در
طرفهــای مقابــل ،بجــز کانــادا ،فکــر
میکنیــم بقیــه کشــورها هم بعــد از طی
مراحلــی ،آمادگــی دارند کــه مذاکرات با
سرعت بیشتری پیش برود.
او دربــاره پرداخــت خســارت بــه

ارزشهای انسانی است.
روحانــی گفت :غــرب ،اروپــا و فرانســه اگر
واقعاً راست میگوید که به دنبال حاکم شدن
صلــح ،بــرادری ،صفــا و امنیــت در جامعــه
بشــری هســتند ،بایــد دســت از دخالــت در
امور داخلی مســلمانان بردارنــد چرا که تمام
مشکالت و کینههایی که در دلها ایجاد شده،
به خاطر ظلم ،آزار و مداخله نابجای غرب در
طول تاریخ در امور مسلمانها است.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه درس
پیامبــر ،درس احتــرام بــه دیگــران ،اخــاق و
آزادی اســت و فحاشــی ،توهیــن ،ســخن ناروا
گفتن و کاریکاتور زشــت کشیدن ،جزو اخالق،
دموکراسی و انســانیت نیست ،ابراز امیدواری
کــرد آنانــی کــه در ایــن مســیر اشــتباه کردند،
اشــتباه خود را حتی هر چه زودتر جبران کنند
و به مســیر عدالت و اخالق و احترام به عقاید
همه ادیان آسمانی برگردند.
ëëاتکای  10درصدی بودجه به نفت
روحانــی در بخــش پایانــی ســخنان خــود،
با اشــاره به مصوبات جلسه سهشــنبه گذشته
ســتاد اقتصــادی دولت گفــت :دولت مصمم
اســت نیازمندیهــای کشــور را تأمیــن کنــد.
تاکنــون اقتصــاد کشــور عمدتاً متکــی بر نفت
بــود و امــروز اتــکای بودجــه بــه نفــت از  50یا
 40درصــد بــه  10درصــد رســیده اســت و لــذا
یکی از مشــکالت این اســت که در مســیر عبور
از اقتصــاد نفتــی به اقتصاد غیرنفتی هســتیم
ضمــن اینکــه در کنــار آن بــا مشــکل تحریم و
کرونا هم درگیر هستیم.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه
متأســفانه برخــی گفتارشــان در موضوعــات
اقتصــادی به گونهای اســت که مــردم را دچار
تزلــزل میکننــد ،اظهارکرد :قرار بر این اســت
کــه بخش بزرگی از کاالهای اساســی همچنان
با ارز  4200تومانی تأمین شود و این کار ادامه
خواهــد یافت و مردم توجه داشــته باشــند که
در موضوع ارز کســی کــه از طرف دولت حرف
میزند فقط بانک مرکزی است و در خصوص
کاالهای اساســی وزارت صمت ســخن خواهد
گفت .از ایــن رو مردم بر این مبنا زندگی خود
را برنامهریزی کنند.
روحانــی بــا بیــان اینکــه دولــت مشــکالت
مــردم را کامــاً لمــس میکنــد و همــه تالش
خــود را به کار گرفته تــا آن را حل و فصل کند،
افزود :در شــرایط نفسهــای آخر تحریمهای
امریــکا قرار داریــم ،آنان ناچار هســتند از این
مســیر غلــط بازگردنــد و دولــت با همــه توان
خــود تأمیــن حقــوق مــردم و رفــع تحریم در
چارچوب اصول نظام را دنبال خواهد کرد.

ردای رحمت در هفته وحدت

ادامه از صفحه اول

روز گذشــته بررســی دو طــرح در دســتور کار نماینــدگان مجلس بود کــه نتیجه
آنهــا در حقیقــت جهتگیری مجلــس یازدهم و اهتمام نمایندگان نســبت به
«کارشناســی» را نشــان میدهد .دســتور کار اول بررســی طرحی درباره اصالح
آییننامــه داخلــی مجلــس بود کــه بر اســاس آن در شــیوه بررســی طرحها در
مجلس تغییر و تحوالتی اساســی معطوف به کارشناسیتر شدن طرحها ایجاد
میشــد .مخلــص کالم ایــن طــرح «کمیســیون محــوری» در تدویــن و بررســی
طرحها بود .به این معنی که طرحها باید در کمیســیون اصطالحاً چکشکاری
شود و پیشنهادات نمایندگان از صحن علنی به کمیسیون تغییر مکان میداد.
نکتــه قابــل توجه اینکــه چهرههــای اقتصاددانی مثل محمدحســین حســینی
بحرینی رئیس کمیسیون آییننامه و محمدرض ا پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصــادی مجلس طراح و بانی آن بودند که هر کدام چند دوره ســابقه حضور
در پارلمان را دارند و طرح یاد شــده را نیز بر اســاس تجارب موجود در مجلس
و انتقاداتی که به ضعف بنیه کارشناسی در مجلس وجود داشته تهیه کردهاند.
دســتور کار دیگر بهارستان اما بررســی کلیات طرح پرداخت یارانه به مردم
برای تأمین کاالهای اساسی بود که در چند روز گذشته نمایندگان دولت تأمین
منابــع آن را ناممکن دانســته بودند .طرح اول در جلســه دیروز رد شــد و طرح
دوم تصویب.
پیش از این برخی کارشناســان و فعاالن سیاســی تأکید داشتند که در همین
مجلس نســبتاً یکدســت اصولگرا هســتند چهرهها و نمایندگانی که هم تجربه
نمایندگی دارند و هم نگاه عقالنی و بهدور از هیجانات سیاسی به امور دارند .با
این حال تعداد آنها زیاد نیست و شیوه کار آنها هم زیر سایه اکثریت نمایندگان
تازهکار گم میشــود و صدای آنها شنیده نمیشود .صحن علنی دیروز مجلس
در حقیقت مصداق و تعیین همین ادعا بود .این در حالی است که نمایندگان
مجلــس یازدهم تحول در مجلس را یکــی از محورهای اصلی برنامههای خود
اعــام کردهانــد و حال در مواجهه با طرحی که ناظر بر تقویت بنیه کارشناســی
در مجلس بود و راه را بر ارائه پیشــنهادات فیالبداهه نمایندگان میبست ،راه
دیگــری رفتند .محمدرض ا پورابراهیمی در صحن علنی دیروز و در دفاع از این
طرح یادآور شــد که  95درصد از پیشــنهادات فیالبداهــه نمایندگان در صحن
رأی نمــیآورد و فقــط وقت مجلس را میگیرد و هزینــه تحمیل میکند .با این
همــه اما اکثریت نماینــدگان با این ادعا که طرح یاد شــده اختیارات آنها را کم
میکند به آن رأی مثبت ندادند.
در سوی دیگر اما نمایندگان به طرحی که به نظر میرسد وجوه زیادی برای
تبلیغــات و مانور مبنی بر دغدغه حل مشــکالت مــردم دارد رأی مثبت دادند.
بــدون توجه بــه اســتداللهای دولت کــه در نهایت هــم پیشبینی میشــود با
مخالفت یا ایرادهای شورای نگهبان هم روبه رو شود .آنچنان که طرح موسوم
به ارائه قیر رایگان هم با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.
اینگونــه اســت کــه میتــوان همین جلســه دیــروز مجلــس را مالکــی برای
جهتگیــری اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس یازدهم دانســت .جهتی که
به نظر میرسد بیشتر به سوی شعار و تبلیغ تمایل دارد تا کارشناسی.

یادداشت

ابراهیم بهشتی

فحاشی ،توهین و کاریکاتور زشت کشیدن ،علیه پیامبر اسالم ،جزو دموکراسی و انسانیت نیست
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پیام رهبر انقالب اسالمی خطاب به جوانان فرانسه در پی
اقدامتوهینآمیزرئیسجمهورفرانسه دربارهپیامبراعظم

دبیر سرویس سیاسی

تشویش اذهان عمومی نقد نیست

گــروه سیاســی /رئیس جمهــوری روز گذشــته
در هیــأت دولــت بــار دیگر قــوای دیگــر بویژه
مجلــس شــورای اســامی را بــه همــکاری و
همیاری دعــوت کرد تا از مســیر این همکاری
مشــکالت مردم رفع شــود .همــکاری مدنظر
روحانــی نــه امــری شــعاری یــا تزئینــی ،بلکه
رویکــردی ایجابی داشــت .بــه ایــن معنی که
او خواســتار توجــه قوای دیگر بــه این واقعیت
شــد که تالشها برای خیر رســاندن به مردم،
نبایــد بــه گونهای باشــد که مشــکل دیگری به
آنان تحمیل کند .به نظر میرسد این دغدغه
روحانی ،ناظر بر طرحهایی مانند طرح تأمین
کاالهای اساســی اســت کــه در مجلــس دنبال
میشــود؛ طرحهایــی کــه بارهــا دولــت اعالم
کرده اســت به دلیل شــرایط خــاص تحریم و
دخــل و خرج کشــور ،امکان تأمیــن درازمدت
و تضمیــن شــده منابع برای آن وجــود ندارد،
هرچنــد نیتهــای خیرخواهانهای پشــت این
طرحها باشد.
ëëمجلس و دولت هر دو نماینده مردم هستند
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،حجتاالســام حســن روحانی در
جلســه روز گذشــته دولــت ،بــا تأکید بــر اینکه
مجلس و دولت هر دو نماینده مردم هســتند
و مهــم این اســت کــه در کنــار یکدیگــر منافع
مــردم و رفــع گرفتــاری و مشــکالت جامعه را
پیگیــری کنیــم ،از مجلــس شــورای اســامی
تقاضــا کرد دولت را در شــرایط ســخت کنونی
یاری کنند.
رئیــس جمهوری ،بررســی لوایــح تقدیمی
بــه مجلس را از جمله راههای یاریرســانی به
دولت دانست و گفت :مجلس و دولت هر دو
به دنبال رفع مشــکالت مردم هستند اما باید
بــا همفکری و همــکاری راه حلی بــرای حل و
فصــل مشــکالت مــردم بیابیــم .گاهــی برای
اینکه خیری به مردم برســانیم ،چنانچه همه
جوانب آن مدنظر قرار نگیرد مشــکل دیگری
به مردم تحمیل میشــود لــذا از دو قوه مقننه
و قضائیه میخواهم که در کنار هم ،در مســیر
رفع مشــکالت همکاری و همفکری کنیم تا از
این شرایط سخت عبور کنیم.
روحانــی اضافــه کــرد :بایــد چهره کشــور و
دولــت آنگونــه کــه هســت بــه افــکار عمومی
معرفی شود البته از کانالهای ضدانقالب که
پــول میگیرند تا نظام را تضعیــف کنند هیچ
انتظار و توقعی وجود ندارد ،اما باید در داخل
دلســوزانه نســبت بــه فعالیت یکدیگــر عمل
کنیم تا به شرایط مطلوب دست پیدا کنیم.
ëëتشویش اذهان عمومی نقد نیست
رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به تأکید
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مالکی برای ارزیابی جهتگیری مجلس یازدهم
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رئیس جمهوری با تشکر از تذکر اخیر رهبر معظم انقالب:

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
در پی درگذشت حجتاالسالم والمسلمین فاضلیان

حضــرت آیتاهلل خامنــهای در پیامی درگذشــت عالــم بزرگوار حجتاالســام
والمسلمین فاضلیان را تسلیت گفتند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر رهبری معظم انقــاب متن این پیام
به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت عالم بزرگوار جناب حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج سیدرضا
فاضلیــان رحمةاهللعلیــه را بــه خانــدان مکــرم و بــه همــه ارادتمندان ایشــان
بخصوص مردم مؤمن و انقالبی اســتان همدان تســلیت عــرض می کنم .این
روحانی انقالبی و مردمی در همه دوران های حساس انقالب و دفاع مقدس،
همچون پدری مهربان ،جوان های مجاهد و فداکار را انگیزه و امید میبخشید
و کانونهــای تحــرک مردمی را گرم نگاه می داشــت .در جایگاه امامت جمعه
دینی مقبــول و محبوب
چــه در همــدان و چــه در مالیــر و نیــز در جایگاه عالــم ِ
مردم ،همواره متصدی ارشــاد و هدایت معنوی و سیاســی آنان بود.از خداوند
برای آن مرحوم رحمت و رضوان و پاداش این زحمات را مسألت می نمایم.
سیّدعلی خامنهای
 ۶آبان ۱۳۹۹
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جانباختگان هم گفت :کمیته حقوقی ما
آماده بود وارد بحث پرداخت خسارت به
خانوادههــای جانباختگان شــده و درباره
آن مذاکــره کند ،اما طــرف اوکراینی فعالً
آمادگی نداشــت وارد این موضوع شــود.
فکــر میکنم طــرف کانادایی هــم ظاهراً
تمایلی ندارد که فعالً وارد مذاکره درباره
جانباختگان شــود .هرچند خیلی از اینها
اتبــاع خــود مــا هســتند و مــا میتوانیــم
خودمان در این مورد تصمیم بگیریم.
بهارونــد افــزود :طــرف اوکراینــی در
مورد پرداخت خسارت هواپیما مطالبات
دیگری میکند که ما ندیدیم در رویههای
بینالمللی در مورد آن بخشها صحبتی
شــده باشــد .در واقع رویــه بینالمللی از
درخواســتهای طرف اوکراینی حمایت
نمیکنــد ،اما باب مذاکره را نبســتیم و در
حال مذاکره هستیم و زمانی که به نتیجه

برسیم ،اعالم خواهیم کرد.
معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا تأکیــد
بــر اینکــه گزارش تهیه شــده از ســانحه از
ســوی ایران ،کامــاً مســتقل و بیطرفانه
بــوده و هیــچ نهــادی در ایــران ســعی یــا
حتی فکرهم نکرده اســت کــه در گزارش
تیم بررسی ســوانح دخالت بکند ،درباره
مجازات خاطیان هــم گفت :طبق قانون
چــون ایــن افــراد در حــوزه نظامــی قــرار
میگیرنــد ،ســازمان قضایــی نیروهــای
مســلح مســئول ایــن کار هســت و ایــن
ســازمان بــا طــرف اوکراینــی جلســاتی
داشتند .این مسألهای است که همه ما در
مورد آن جدی هســتیم و خود دادســتان
و قاضــی هــم در مــورد آن جدی هســتند
که حتماً باید کســانی که خاطی هســتند،
مجــازات شــوند و ایــن چیزی نیســت در
مورد آن ابهامی داشته باشیم.

قــرآن بــا متنش ایــن را تأکیــد میکند؛ بنابراین شــرط مســلمان
بــودن «موحد بودن» اســت و شــرط فهم درســت موحــد بودن،
ایجاد وحدت و دوری از تفرقه است.
منظور از «وحدت» بــه هیچ عنوان اختالف دیدگاه و اختالف
در بینــش و فهم نیســت؛ بلکــه توجه به توحید اســت که اگر این
توجــه رخ دهــد ،علیرغم تکثر فهــم و علی رغم تکثــر منظرها،
چنگ زدن به آن ریســمان مورد غفلــت قرار نمیگیرد و همه به
یک ریسمان متوسل میشوند .کسی که در موقعیت باالتر از این
ریسمان چنگ میزند ،افقهای عظیمتر میبیند و دیگری که در
موقعیــت پایینتر این ریســمان چنگ میزنــد ،افقهای کمتری
را میبینــد و اگــر همه بــه آن ریســمان ،که توحید واقعی اســت،
معتصم شوند ،در فهم قرآن ،سیره رسول و سنت پیامبر(ص) و
اولیای الهی ،دچار افتراق بنیادین نمیشوند.
 .2نکته دیگر اینکه قرآن به این هم بسنده نمیکند و به نوعی
آسیبشناســی میکنــد که اگر به حبل الهــی چنگ نزدید و دچار
تفرقه و تنازع شــدید ،چه اتفاقی برایتان میافتد و در آیه دیگری
در قــرآن خداوند میگویــدَ :
«فَت َ
فشــلوا َو َت َ
ــب ُ
ذه َ
ریحکم» یعنی
وقتــی وحدتتــان را از دســت میدهید و دچار تفرقه میشــوید،
بوی خوش شما از بین میرود و از هم گریزان میشوید و عرصه
ناکارآمــدی برایتان ایجاد میشــود .ناکارآمــدی ،یعنی تدبیر از
شما سلب میشود و دچار بحران میشوید؛ در چنین جامعهای
زوال ،فقــر ،فاصله طبقاتی ،اســتعمار و ســتمگری رخ میدهد و
عزت و آسایش و آرامش از میان میرود.
مــا در ســیره پیامبــر اکــرم(ص) میبینیــم کــه چگونــه تالش
میکردنــد کــه در مکه اعرابــی را که قبیلــه قبیله در نــزاع بودند،
بــه صلــح و وحدت و همزیســتی و همگرایی برســاند؛ ایشــان در
مدینــه گام بزرگتری برداشــتند و از بدو ورود قــراردادی را تدوین
کردنــد کــه در آن نــه فقــط مســلمانان «امــت واحــده» شــدند،
بلکــه گفتنــد مســلمانان و یهودیــان هــم امــت واحــده هســتند؛
مســیحیان در مدینــه حضور نداشــتند وگرنه پیامبر اســام(ص)
بــه آنان هم اشــاره میکردند .و خداوند دربــاره پیغمبر(ص) در
قــرآن میفرماینــد« :ما ارســلناک اال رحمه للعالمیــن»؛ ما تو را
نفرستادیم مگر برای رحمت برای همه انسانها و جهانیان.
 .3در واقــع پیــام قــرآن ،پیامبــر اســام(ص) و ائمــه بزرگــوار
شــیعه(ع) این اســت که ســنت وحدت را باید زنده نگه داشت و به
همیــن ســبب میبینیم که در دانشــگاهی کــه امام باقــر(ع) و امام
صــادق(ع) تأســیس کردند ،تنها شــیعیان حضور ندارند و بخشــی
از شــاگردان ایــن امامــان(ع) از بــزرگان اهل ســنت هســتند و حتی
ابوالعلــی معــری ،که فــردی بیدین اســت ،هم در جمع شــاگران
حضــور داشــت؛ به نظر میرســد ایــن نکته پــر اهمیت را بشــود به
جامعه کنونی نیز تعمیم داد و در سایه وحدت به همبستگی رسید.

